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Dit fantastische schip - de Regina Maris - komt in december 2015 ons eiland bezoeken. Over de 
achtergrond van het schip en over het programma ‘School at Sea’ is van alles te lezen op de 
website http://www.schoolatsea.com.

In essentie komt het er op neer dat ruim dertig leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO 
uit Europees Nederland een zes maanden durende trip maken en vele bezoeken afleggen en een 
veelvoud hiervan aan ervaringen zullen opdoen.

Omdat aan boord ook nog eens vier docenten meevaren wordt er gewoon doorgewerkt aan de 
vakken die anders in een klas in een ‘gewoon’ schoolgebouw zouden worden gevolgd. De 
leerlingen lopen door deze unieke ervaring dus geen studieachterstand op.

De reis vangt in oktober 2015 aan en gaat in het begin zuidwaarts. Ter hoogte van de 
Kaapverdische Eilanden - aan de westkust van Afrika - begint de oversteek van de Atlantische 
Oceaan. Na een uitgebreid Caribisch programma is er natuurlijk ook weer een terugreis en rond 
maart 2016 komt Amsterdam - de thuishaven van de Regina Maris - weer in zicht.

Het bezoek van de Regina Maris en haar opvarenden aan ons eiland is gepland in de week 
voorafgaand aan de kerstvakantie. Op woensdag 16 december is de verwachte aankomst in Statia 
en op zondag 20 december vertrekt zij weer.

Wij - de Gwendoline van Puttenschool - zijn gastheer/-vrouw van dit bezoek. Met name de 
leerlingen van de bovenbouw van de HAVO zullen deze rol op zich nemen. Natuurlijk daarbij 
ondersteund door begeleidende docenten en management. Ook andere leerlingen kunnen worden 
betrokken in het programma.

Sprekend over ‘programma’: de dagen in de laatste schoolweek in december zien er ongeveer als 
volgt uit. Woensdag 16 december is er de aankomst van het schip en haar opvarenden. Die 
middag of begin van de avond is er een wederzijdse kennismaking op school. De opvarenden van 
de Regina Maris zullen zich presenteren nadat ze door ons welkom zijn geheten. Wij vertellen iets 

http://www.schoolatsea.com


over ons eiland, onze geschiedenis, over onze school en over het programma dat onze gasten 
staat te wachten.

Donderdag 17 december staat een retourtje Saba met de Regina Maris op het programma. De 
studenten van de bovenbouw van de HAVO en andere leerlingen en begeleiders zijn te gast aan 
boord van dit prachtige zeilschip. Er is ruimte voor ongeveer veertig mensen van onze school.

Vrijdag 18 december vindt de kerstviering in de kerk plaats voor al onze leerlingen. Alle 
opvarenden van de Regina Maris zijn daarbij onze gast. Later in de ochtend en in de middag tonen 
wij onze gasten enkele bezienswaardige punten van ons eiland. We gaan naar Lynch Plantation 
(met het Berkel Museum) en we maken een rondwandeling door het historische dorp.

Zaterdag 19 december is al weer de laatste dag van het bezoek. Het wordt een sportieve dag: we 
gaan de Quill op en zo mogelijk ook er in. Een vulkaan is voor de meeste van onze gasten uit 
Europees Nederland een ding dat ze alleen maar kennen uit een boekje. Er hier eentje beklimmen 
en er in rondlopen is voor hen dan ook een unieke ervaring. In de middag houdt de Regina Maris 
een ‘open huis’ voor alle geïnteresseerde eilandbewoners en de zaterdag sluit af met een 
barbecue bij of aan boord van de Regina Maris waarbij alle betrokken leerlingen, docenten en 
management genodigd zijn.

Zondag 20 december kiest de Regina Maris wederom het ruime sop om haar Caribisch avontuur 
te vervolgen.

Details van het programma moeten nog worden ingevuld maar bovenstaand schetst in ieder geval 
een helder kader. Vragen of suggesties kun je kwijt bij Jan Meijer (jmeijer@gvpschool.com, tlf 
3181638 of gewoon in of nabij lokaal 23).
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